
Gyldig fra: 

Bankens Godtgjørelse 
Det henvises til gjeldende faktaark/nøkkelinformasjon fra produktleverandørene for eventuell tegnings- og 
forvaltningskostnad. (Se lenke til leverandørene nederst i dokumentet) 

Returprovisjon til banken: 
Aksjer og obligasjoner via SpareBank 1 Markets: 
Sparebank 1 Gudbrandsdal mottar inntil 30 % av den kurtasjen som kunden betaler ved aksjehandel. Handel med 
verdipapirer der det ikke påløper kurtasje, for eksempel obligasjoner, der kostnaden kommer fra differansen 
mellom kjøps- og salgskurs (spread) mottar banken inntil 30 % av denne. 

Aksjefond, kombinasjonsfond og rentefond fra ODIN Forvaltning AS: 

SpareBank 1 Gudbrandsdal tilbyr verdipapirfond fra ODIN Forvaltning AS. Banken mottar inntil 50 % av 
forvaltningshonoraret som kunden betaler.  

Trient Dynamic Balanced Fund: 
SpareBank 1 Gudbrandsdal tilbyr verdipapirfond fra Trient Asset Management. Banken mottar 100 % av den 
eventuelle tegningskostnaden som kunden betaler samt inntil 50 % av forvaltningshonoraret. 

Warrants:
SpareBank Gudbrandsdal tilbyr warrants fra SpareBank 1 Markets AS. Banken mottar 60 % av produktmarginen 
som kunden betaler. 

Fondskonto/ Pensjonskonto/ Unit Link/ IPS 
SpareBank 1 Gudbrandsdal tilbyr produkter fra SpareBank 1 Liv og Pensjon. Banken mottar 25 - 41,25 % av 
forvaltningshonoraretog 33% av administrasjonsomkostninger for IPS. 

Livrente med Garanti: 
SpareBank 1 Gudbrandsdal tilbyr Livrente fra SpareBank 1 Liv og Pensjon. Banken mottar inntil 40% av den 
tegningskostnad som kunden betaler. 

Schroder Investment Management:  

Sparebank 1 Gudbrandsdal tilbyr verdipapirfond fra Schroder Investment Management. Banken mottar inntil
55 % av forvaltningshonoraret som kunden betaler.  

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS: 

Sparebank 1 Gudbrandsdal tilbyr verdipapirfond fra Alfred Berg Kapitalforvaltning. Banken mottar inntil
62,5 % av forvaltningshonoraret som kunden betaler. 

For aksjetjenesten i nettbanken: 

Ved handel med gjennom aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank, tilfaller en del av den kurtasjen kunden betaler 
til SpareBank 1 Markets banken som betaling for distribusjon. Denne provisjonen utgjør i intervallet 30 - 50% av 
kurtasjen per ordre, avhengig av antall ordre per måned.   
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:www.sb1markets.no 
:www.trientam.com 
:www.odinfond.no 
:www.sparebank1.no

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS  : www.alfredberg.no
Schroder Investment Management  : www.s1g.no/fondsoversikt




